Klub vysokoškolských knihovníků SKIP v roce 2005
V roce 2005 pokračoval klub ve své činnosti, i když jeho práce byla poznamenána smutnou
událostí. Po těžké nemoci zemřela v polovině roku PhDr. Stanislava Bícová, CSc., jeho
zakladatelka a první předsedkyně. Klubu věnovala hodně času i energie a poskytla mu i potřebné
zázemí na svém pracovišti. Byla doslova motorem jeho činnosti, pečlivě vybírala diskusní témata,
oslovovala a zvala zajímavé hosty, organizovala schůzky a důsledně hájila zájmy vysokoškolských
knihoven.
Na listopadovém jednání klubu byla do funkce předsedkyně zvolena Mgr. Jitka Bílková, vedoucí
Ústřední knihovny Pedagogické fakulty UK v Praze.
Na jednáních klubu jsou projednávány a diskutovány aktuální problémy, akce a informace
z celého spektra knihovnické činnosti, důraz je však kladen na problematiku vysokoškolských
knihoven.
Ústředními tématy tří schůzek, které se uskutečnily v březnu, červnu a listopadu, byly:
 Impact Factor – Konec monopolu 2005 aneb vlastně Citační rejstříky a co z toho vzešlo odborná přednáška - doc. MUDr. Milan Špála, CSc. ,Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská
fakulta
 Příprava novely autorského zákona – podrobná informace a vysvětlení klíčových problémů
- PhDr. Vít Richter, Národní knihovna
 Výhody a nevýhody centralizace knihoven – o své zkušenosti se podělily kolegyně RNDr.
Danuše Lošťáková z Knihovny Univerzity Palackého v Olomouci, PhDr. Miloslava
Faitová z Univerzitní knihovny ZČU v Plzni, Ing. Lenka Bělohoubková z CIKS VŠE
v Praze a Mgr. Alena Matuzsková z Knihovny společenských věd T.G. Masaryka
v Jinonicích UK v Praze.
Významným úkolem vysokoškolských knihoven je elektronické zpřístupňování
vysokoškolských kvalifikačních prací. Z pracovní skupiny k této problematice vznikla Odborná
komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací AKVŠ ČR,
která prezentovala výsledky své činnosti na Celostátní poradě vysokoškolských knihoven
v listopadu 2005.
Potvrdilo se, že klub plní významně svou funkci v oblasti výměny a formování názorů na
jednotlivé problémy, při sdílení zkušeností, ale vytváří podmínky i pro vzájemnou komunikaci
odbornou i osobní. Schůzky se v roce 2005 konaly v prostorách Klubu CIKS VŠE v Praze.
V příštím roce chceme navázat na tradici z předcházejících let a jednu ze schůzek klubu konat
v některé z pražských a do budoucna podle možností a zájmu i mimopražských vysokoškolských
knihoven. Schůzku spojíme s prohlídkou knihovny a seznámíme se s její činností a poznáme své
kolegyně a kolegy.
Klub funguje na bázi individuálního členství a k 31.12.2005 má 63 členů z vysokoškolských
knihoven celé ČR, kteří spolu komunikují prostřednictvím uzavřené elektronické diskuse. Na
webové stránce klubu http://ciks.vse.cz/cr_zahr_knihovny/skip/ jsou vystaveny některé přednášky
a prezentace, důležité odkazy, fotografie a on-line přihlašovací formulář.
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